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RESUMO

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil e no mundo (30%).  A expansão das Unidades de Saúde da Família (USF) 
ocorrida no Brasil só será efetiva quanto maior sua resolutividade e menores os encaminhamentos desnecessários à atenção especializada. Uma 
das principais deficiências apresentadas dos médicos das USF é na interpretação do ECG, principal exame realizado em cardiologia. Poucas 
faculdades de medicina oferecem um curso básico de ECG, enquanto proliferam os cursos externos. A Faculdade de Medicina da Universidade 
Estácio de Sá é a primeira no Rio de Janeiro a oferecer esse curso aos alunos no 6º período em 12 aulas. Poucas vezes é avaliado junto aos alunos 
o desejo e a importância que eles dão ao ensino de determinadas matérias. Pensando nisso, realizamos uma pesquisa com os alunos durante dois 
semestres para avaliar o interesse no aprendizado de ECG. No primeiro dia de aula, antes de iniciar o curso, o seguinte questionário foi oferecido 
aos alunos, sem necessidade de identificação: “Em relação ao “Curso básico de eletrocardiografia”, responda de 0 a 4 sua opinião sendo zero= 
nenhum, 1=pequeno, 2=médio, 3=grande, 4=muito grande. 1. Qual o grau de importância desse curso na formação médica? 2. Qual o grau de 
importância desse curso na SUA formação médica? 3. Qual o seu grau de interesse no curso? 4. Qual o seu grau de motivação para o curso? E 
também, perguntamos: “Das 12 aulas que serão oferecidas, quantas você acredita que vai assistir?” As aulas ocorriam na 6ª. feira, a partir das 
16:30h – última atividade do dia, após aula de farmacologia pela manhã e de clínica médica à tarde. A presença não era obrigatória, mas a 
matéria cobrada nas provas de clínica médica. Os questionários envolveram duas turmas. De um total de 130 alunos inscritos na turma, 115 
responderam ao questionário (88%). Para a pergunta “Qual o grau de importância desse curso na formação médica? ”, 16 alunos responderam 
“grande” e 99 “muito grande” com média geral de 3,9. Para “Qual o grau de importância para a SUA formação médica? ”, 4 alunos consideraram 
como média, 18 como grande importância e os demais – 93 – como importância muito grande (média de 3,8). Para a pergunta “Qual seu grau de 
interesse no curso? ”, houve maior dispersão: um aluno não tinha nenhum interesse, dois tinham interesse pequeno, 7 interesse médio, 31 
grande interesse e 74 afirmavam interesse muito grande (média =3,5). Para “Qual seu grau de motivação para o curso?” recebemos as seguintes 
respostas: nenhum=3 alunos, pequeno=1 aluno, médio=21 alunos, grande=27 alunos, muito grande=63 alunos (média = 3,3). A pergunta sobre o 
número de aulas que cada um acreditava que assistiria revelou uma média de 10,7, ou seja 89% de presenças nas aulas. Mas não foi o que 
verificamos. O número de aulas assistidas por cada aluno em média foi de 7,5 aulas. Em alguns dias a presença foi particularmente pequena, 26% 
de comparecimento em duas ocasiões, coincidindo com feriados na 5ª. feira e com a viagem de vários alunos. Caso tivessem mantida a proposta 
inicial de cada um, teríamos em média 48 alunos assistindo cada aula na turma de 2015-2 e 54 alunos na turma de 2016-1. Mas a média de alunos 
que assistiram as aulas de 2015-2 foi de 40 alunos e em 2016-1 de 33 alunos. O ensino de ECG foi percebido pelos alunos como muito importante 
na formação médica. Essa não é uma investigação feita comumente com os alunos, apesar de desejo e interesse serem fundamentais para o 
envolvimento e aprendizado. Apesar do interesse manifesto dos alunos, o grau de comparecimento às aulas foi inferior ao que eles próprios 
determinaram. Várias foram as causas apresentadas sendo a principal a ocorrência das aulas no último tempo da 6ª. feira, depois de um dia de 
intensa atividade. Conhecer o interesse e as dificuldades para o acompanhamento de um curso entre os alunos podem fornecer informações para 
um melhor aproveitamento de uma matéria reconhecida por eles próprios como muito importante.
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